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Програма грошової допомоги в надзвичайних ситуаціях
Питання й відповіді

Департамент соціального забезпечення та охорони здоров'я штату Вашингтон

Що таке «Програма грошової допомоги  
в надзвичайних ситуаціях»?
Департамент охорони здоров'я й соціального 
забезпечення запускає Програму грошової допомоги 
в надзвичайних ситуаціях (Disaster Cash Assistance 
Program або DCAP), яка діє за обставин, у яких 
губернатор штату в певному обсязі оголошує 
надзвичайний стан. Програма націлена на  
допомогу відповідним верствам населення  
штату Вашингтон із задоволенням нагальних 
проблем у надзвичайних умовах. 

Чому це відбувається?
Федеральний уряд знову узгодив застосування 
програми DCAP у штаті Вашингтон. Програма  
DCAP вводиться у дію з квітня 2021 у відповідь на 
виклики, створені надзвичайною ситуацією у зв’язку з 
COVID-19. Відділ громадських послуг Департаменту 
охорони здоров’я й соціального забезпечення 
(DSHS) отримав кошти та наказ від губернатора Їнслі 
(Governor Inslee) щодо введення в дію тимчасової 
програми допомоги мешканцям штату Вашингтон  
у цей період безпрецедентних випробувань. 

•  Подати заявку онлайн за адресою WashingtonConnection.org та зателефонувати  
до Контакт-центру центру обслуговування клієнтів (Customer Service Contact Center) 
за номером 877-501-2233, щоб пройти передбачену співбесіду. 

•  Зателефонувати за номером 877-501-2233 з 8:00 до 15:00 з понеділка  
по п’ятницю, щоб пройти весь процес затвердження учасника.

•  Ми зможемо визначити наявність у вас прав на участь в усіх програмах  
під час одної співбесіди.

Як часто я можу отримувати цю допомогу?
Виходячи з діючого розпорядження губернатора, 
програма DCAP пропонується щомісяця.  
Кожний запит щодо участі впродовж цього  
періоду передбачає подання окремої заяви  
та проходження окремої співбесіди. 

Як довго ця програма буде доступною?
Це – тимчасова програма, яка закінчиться із 
завершенням дії надзвичайного стану або після 
освоєння наявних коштів (у залежності від того,  
що трапиться раніше).

Чи маю я право на матеріальну допомогу  
за програмою DCAP, якщо я не мешкаю  
з дітьми? 
Так. 

Як подати заявку на участь?
Щоб узяти участь у цій програмі, ви маєте подати заявку та пройти співбесіду. Родини можуть:  

(продовження на наступній сторінці)
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Чи можна водночас отримувати допомогу 
за програмою DCAP та іншу матеріальну 
допомогу? 
Ні. Програма DCAP призначена для родин, які не мають 
право на інші програми матеріальної допомоги від 
Департаменту DSHS.  

Який ліміт доходу, передбачений  
у рамках програми?  
Чистий доход (після відрахувань) розраховується  
для всіх сум, які очікуються у місяць подання  
заяви, з урахуванням розміру родини. Див. таблицю, 
наведену нижче:

1 $363

2 $459

3 $569

4 $670

5 $772

6 $877

7 $1 013

8+ $1 121

Розмір 
родини

Обмеження доходу після 
відрахувань

Чи передбачено в рамах цієї програми  
ліміт ресурсів?
За поточного надзвичайного стану сума доступних 
ресурсів до $6 000 не враховується. Також не 
враховується власний капітал в автомобілі у  
розмірі до $10 000.  

Яка інформація потрібна для проходження 
співбесіди?
Під час співбесіди ми обговоримо доход, який 
ви очікуєте цього місяця, ваші доступні ресурси, 
можливі відрахування та витрати, на допомогу з 
якими ви сподіваєтеся.  

На які типи витрат розповсюджується 
допомога?
Програма DCAP надає допомогу для забезпечення 
таких витрат: вартість мешкання в притулку, 
комунальних послуг, одягу, дрібного медичного 
догляду, господарських товарів та проїзду по 
роботі. Програма DCAP також надає допомогу 
з їжею, але за умови, що ви не маєте права на 
поточну допомогу з харчуванням.

Який максимальний розмір допомоги  
за програмою DCAP?
Максимальний розмір допомоги залежить від розміру 
родини, доходу та потреб. Розмір максимальної 
допомоги зазначений нижче: 

1 $363

2 $459

3 $569

4 $670

5 $772

6 $877

7 $1 013

8+ $1 121

Розмір 
родини

Максимальний 
розмір допомоги

Чи маю я бути громадянином(-кою) США? Що 
робити, якщо в мене немає номера за системою 
соціального забезпечення?
Щоб отримувати допомогу за програмою DCAP ви не 
обов’язково маєте бути громадянином (-кою) США 
або мати певний імміграційний статус. Допомога за 
програмою DCAP не враховується у рамах перевірки на 
наявність статусу «суспільного тягаря». Щоб отримувати 
допомогу за програмою DCAP, ви не маєте надавати 
номер за системою соціального страхування.  

Чи передаватиметься моя інформація до 
федеральних імміграційних органів (до Служби 
з питань громадянства й імміграції США (United 
States Citizenship and Immigration Services))?   
Департамент DSHS не перевірятиме в USCIS інформацію 
щодо імміграційного статусу осіб, які мають право 
лише на допомогу за програмою DCAP. За контрактом, 
укладеним між Департаментом DSHS та USCIS, особи 
та родини, які мають право на допомогу за іншими 
програмами грошової або продуктової допомоги, 
підлягають перевірці імміграційного статусу з боку 
Департаменту DSHS у системі SAVE. 

Як я отримуватиму допомогу?
Якщо ви маєте право на участь у програмі DCAP, 
допомога перераховуватиметься на вашу картку 
Electronic Benefits Transfer (EBT). Якщо у вас немає 
такої картки, ми надамо її вам. Картка буде надіслана 
вам поштою (за умови, якщо адреса, яку ви зазначили, 
не є адресою до запитання). 


